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"Acrescentemos alguma coisa a uma qualidade, e ela parecerá defeito. Tiremos alguma 

coisa de um defeito, e ele parecerá qualidade. " 

(Émile Faguet)  



RESUMO 

PEREIRA, Leidiana Flávia de Morais; MORAES, Larissa Alves. Investigação de falhas 

relativas à qualidade em processos construtivos na etapa de entrega do imóvel. Curso 

de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, 2010.  

O presente trabalho retrata a investigação de falhas relativas a qualidade na etapa de 

entrega, com o objetivo de dar suporte a elaboração de diretrizes gerenciais para melhoria 

dos processos construtivos. O trabalho é baseado em estudos bibliográficos sobre sistemas 

de gestão da qualidade, buscando enfoque na construção civil. A metodologia do trabalho 

procurou conduzir um estudo de caso dentro de uma empresa construtora de grande porte, 

situada na cidade de Goiânia - Goiás, certificada onde foram realizadas vistorias de 

avaliação qualitativa dos serviços executados, por meio de um check list. A partir dos dados 

coletados foi criada uma planilha que deu suporte para quantificar as falhas, possibilitando 

uma análise dos problemas ocorridos. Identificou que apesar da empresa certificação de 

gestão da qualidade ISO 9001 e PBQP-H nível A, ocorrem inconsistências evidentes em 

seus processos, gerando grande número de falhas e retrabalho. Este trabalho mostra a 

importância de não ter somente um sistema de gestão da qualidade paralelo as atividades 

da empresa, mas tê-lo de maneira que controle de fato seus processos em todas as etapas, 

garantindo um correto funcionamento do ciclo PDCA, que beneficie a empresa e resulte na 

satisfação dos clientes. 

Palavras-chave: qualidade, PDCA, retrabalho, falhas.        
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Com as constantes mudanças do mercado, para que uma empresa consiga 

estabelecer uma vantagem sustentável é necessário que ela procure inovar. Atualmente, 

uma das maiores preocupações em todo o mundo é a questão da qualidade, principalmente 

quando se refere à satisfação do cliente.  As empresas na busca de melhoria da própria 

organização interna e da qualidade de seus produtos e serviços, não têm medido esforços 

para se adaptar às novas tendências do mercado e se tornarem cada vez mais competitivas. 

Neste contexto, por exigência do mercado e agentes financiadores, a indústria 

da construção civil tem implementado seu Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ e 

aderido de forma crescente ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat 

– PBQP-H como forma de garantir aos seus clientes a melhoria contínua, a qualidade de 

seus produtos e serviços, e ainda otimizar e controlar seus processos. Mesmo com toda 

essa preocupação com a qualidade por parte das empresas, em muitos casos, o sistema de 

gestão da qualidade pode trazer burocracia e poucas melhorias, pois certas empresas 

buscam a certificação esperando obter qualidade como conseqüência, ao invés de ser o 

contrário. 

A partir dessas considerações iniciais, o presente trabalho visa confirmar a 

importância de se ter um sistema de gestão da qualidade efetivo, que não se preocupe 

apenas com a confecção e apresentação de registros a auditores, mas uma gestão de 

processos que realmente controle a qualidade de seus insumos e mão-de-obra, para 

obtenção de resultados satisfatórios. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho se justifica pela importância de se estabelecer padrões de 

qualidade a serem cumpridos. Ainda nos dias de hoje é pertinente o que Roesch (1994) 

salienta. A autora defende que a qualidade não pode ser atingida sem a utilização de 

sistemas e procedimentos adequados, sendo de suma importância a adoção de normas 

padronizadas. Para tanto é preciso ter como base a implantação das normas ISO 9000 e 

especialmente na construção civil, a certificação no PBQP-H. 
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A certificação é um sistema criado para atender à norma, e não tem sido 

totalmente integrado às atividades empresariais, de modo que, muitas vezes, é mantido 

como um sistema paralelo com o objetivo da manutenção do certificado (STEVENTON, 

1994). Muitas empresas têm utilizado a norma ISO 9001 como padrão de garantia da 

qualidade expresso na forma de certificação para construir marketing e não como um 

sistema de gestão, não percebendo que é este o benefício principal que a implantação do 

SGQ proporciona às empresas certificadas. 

A indústria da construção civil é uma área bastante beneficiada com a gestão 

dos processos, pois com a proposta de melhoria contínua que trazem os sistemas de gestão 

efetivados, mediante a implementação de métodos como o PDCA (Plan-Do-Check-Action) 

os custos com falhas e retrabalhos tende a diminuir consideravelmente trazendo benefícios 

surpreendentes para a organização. 

Portanto este trabalho tem como proposta investigar falhas de qualidade em um 

imóvel em fase de entrega, com o intuito de confirmar a importância de que a padronização 

e o controle exigidos pela certificação sejam de fato cumpridos, podendo desta forma gerar 

propostas de futuras diretrizes gerenciais para melhorar os processos da empresa 

construtora. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GERAL  

Este trabalho tem como objetivo geral investigar falhas relativas à qualidade na 

etapa de entrega do imóvel de modo a dar suporte para elaboração de diretrizes gerenciais, 

para melhoria de processos construtivos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste estudo são formulados com base no mapeamento 

das falhas de qualidade, registradas em vistoria feita em uma obra em fase de entrega. Para 

que isso possa ocorrer, será necessário: 

- observar quais falhas mais ocorrem; 

- analisar para cada falha, qual é a distribuição das mesmas por ambiente; 
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- identificar quais os ambientes que apresentam maior quantidade de falhas; 

- constatar por ambiente, qual a falha que mais ocorre. 

1.4 METODOLOGIA DO TRABALHO 

Os procedimentos metodológicos deste trabalho será estruturado basicamente 

em duas seções. 

A primeira delas irá apresentar a classificação da pesquisa a qual se enquadra 

em um estudo de caso de caráter exploratório, explicitando a visão de alguns estudiosos da 

área para reafirmar esta classificação; 

A seção seguinte irá abordar a instrumentação da coleta e análise de dados e 

será subdividida em três subseções para melhor compreensão, sendo a primeira para 

caracterizar a escolha da obra, cenário deste estudo de caso, a segunda irá apresentar o 

instrumento da coleta de dados e como ele foi preenchido, e a última irá tratar da análise de 

dados, discorrendo com se deu a escolha dos itens analisados e quais as indagações que 

auxiliou para a construção das hipóteses levantadas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

A implantação de sistemas de gestão da qualidade tem sido adotada em larga 

escala pelas empresas que buscam destacar-se no mercado. A certificação é uma forma de 

mostrar aos clientes que organização possui processos controlados capazes de assegurar a 

qualidade e o constante aperfeiçoamento de seus produtos. 

 Essa garantia de qualidade se faz essencial uma vez que os clientes têm se 

mostrado cada vez mais exigentes e conscientes de seus direitos enquanto consumidores. 

“As pessoas (mercado) sempre desejam um produto cada vez melhor, a um custo cada vez 

mais baixo, com uma entrega cada vez mais precisa (local certo, tempo certo, quantidade 

certa)” (CAMPOS, 2001, p. 160). 

2.1.1 CONCEITOS E ABORDAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO DA 

QUALIDADE 

Originada do latim qualitate, qualidade é uma palavra de conceito subjetivo pois 

está ligada à percepção de cada indivíduo. Segundo Paladini (2007), qualidade não se trata 

de uma definição meramente técnica que diz respeito a um conceito anteriormente 

estabelecido, mas uma palavra de domínio público que se faz necessária de forma a não 

criar conseqüências sérias para as empresas que estabelecem a gestão da qualidade. Já 

Hargeaves et al (2001, p. 12) propõem que “a qualidade de um produto ou serviço é medida 

pelo conjunto de características capazes de atender as necessidades implícitas e explícitas 

do cliente.” 

De acordo com Oakland (1994), tendo como base outros autores clássicos da 

área, qualidade pode ser definida como a seguir: 

- Crosby – Conformidade com as exigências. 

- Deming – A qualidade deve ter como objetivo as necessidades do usuário, 

presentes e futuras. 
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- Feigenbaum – O total de características de um produto ou um serviço referentes a 

marketing, engenharia, manufatura e manutenção, pelas quais um produto ou 

serviço, quando em uso atenderá as exigências do cliente. 

- Juran – Adequação a finalidade ou uso. 

Sob o ponto de vista de Campos (1999), qualidade pode ser definida como 

sendo o atendimento perfeito, de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo às 

preferências do cliente pelo seu produto ou serviço em relação ao seu concorrente. 

 “Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente (projeto 

sem defeito), de forma confiável (sem defeito), de forma acessível (baixo custo), de 

forma segura (segurança do cliente) e no tempo certo (entregar no prazo certo, no 

local certo e na quantidade certa) às necessidades do cliente” (CAMPOS, 1999, p. 

18). 

Na visão de Garvin (1992), hoje em dia os consumidores são mais sensíveis às 

diferenças de qualidade e provavelmente dirigem suas compras baseados nesse padrão. 

Sendo assim espera-se que essa qualidade cative os fregueses fazendo com que eles 

voltem à compra do produto, tornando essa fidelidade substancial para empresa. 

Portanto, deve-se definir qualidade sob o ponto de vista do cliente, uma vez que 

somente os usuários do produto, bem como aqueles que o influenciam ou representam, é 

que podem dizer se um produto está indo de encontro com as suas necessidades ou 

expectativas (GARVIN, 1992). 

O conceito de qualidade evoluiu muito nos últimos anos devido a grande 

apelação das empresas por produtividade e atendimento a satisfação dos clientes e passou 

de algo visual e ligado à funcionalidade para algo mais amplo. Se antes o produto era foco 

da qualidade, hoje o processo passa a ser essencialmente considerado. Por exemplo, não 

se considera algo com altos índices de retrabalho e desperdícios como de boa qualidade 

mesmo que este resulte em um produto de alto desempenho (PALADINI, 2007). Atualmente 

a gestão da qualidade, como forma de administrar, está sendo uma das maiores 

preocupações das empresas, sejam elas voltadas para a qualidade de produtos ou serviços. 

A qualidade é um requisito essencial em qualquer produto ou serviço, sendo 

expressiva em todos os estágios de produção, envolvendo todos os departamentos e grupos 

de pessoas de uma empresa.  Paranthaman (1990 apud ARAÚJO FILHO, 2008). 

Neste sentido, a implantação de sistemas de gestão torna-se mais que um 

diferencial para obtenção de sucesso num cenário tão competitivo como o atual, 
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apresentando como ferramenta eficiente a gestão dos processos. As normas da série ISO 

9000 se aplicam a qualquer negócio, independentemente do tipo ou dimensão, pois 

possuem requisitos básicos e fundamentais para obtenção da qualidade dos processos 

empresariais. 

A ilustração da Figura 2.1 mostra que no modelo de gestão da qualidade 

baseada em uma abordagem de processos, os clientes desempenham um papel 

significativo na decisão dos requisitos com entradas. “O monitoramento da satisfação dos 

clientes requer a avaliação de informações relativas à percepção do cliente sobre se a 

organização atendeu aos requisitos do cliente.” (NBR ISO 9001:2008). 

 

Figura 2.1 - Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processos adaptado da NBR ISO 9001 

Segundo a NBR ISO 9001:2008, para que uma organização funcione com 

eficácia, “ela tem que determinar e gerenciar diversas atividades interligadas. Uma atividade 

[...] que é gerenciada de forma a possibilitar a transformação de entradas em saídas pode 

ser considerada um processo.” O controle de processos padronizados viabiliza a eficiência e 

possibilita a verificação dos mesmos, proporcionando segurança à alta direção na tomada 

de decisões através da leitura de indicadores de desempenho precisos e confiáveis. 

Os princípios de gestão da qualidade abordados pela NBR ISO 9001 são 

integralmente os que se seguem (VALLS, 2006): 
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Foco no cliente: Organizações dependem de seus clientes e, portanto, é 

recomendável que atendam às necessidades atuais e futuras do cliente, os seus requisitos e 

procurem exceder suas expectativas.  

Liderança: Líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da 

organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas 

possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. 

Envolvimento de pessoas: Pessoas de todos os níveis são a essência de uma 

organização, e seu total envolvimento possibilita que suas habilidades sejam usadas em 

benefício da organização.  

Abordagem de processo: Um resultado desejado é alcançado mais 

eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um 

processo.  

Abordagem sistêmica para a gestão: Identificar, entender e gerenciar os 

processos inter-relacionados como um sistema contribui para eficácia e eficiência da 

organização no sentido de atingir seus objetivos.  

Melhoria contínua: Convém que a melhoria contínua do desempenho global da 

organização seja seu objetivo permanente.  

Abordagem factual para tomada de decisão: Decisões eficazes são baseadas na 

análise de dados e informações. 

Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: Uma organização e seus 

fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos aumenta a 

capacidade de ambos agregar valor. 

Visando atingir os objetivos de qualidade da empresa, esta utiliza métodos como 

a preparação para encontrar as metas de qualidade, o planejamento da qualidade; O 

encontro das metas da qualidade durante a operação, o controle de qualidade; A 

sistematização de atividades que garantam que a empresa irá cumprir os requisitos da 

qualidade, a garantia da qualidade; E o rompimento da situação atual, a melhoria da 

qualidade. A gestão da qualidade é uma estrutura organizacional que funciona como 

alicerce do sistema gerencial da empresa, integrando e aprimorando todas as áreas da 

empresa na direção dos objetivos estratégicos definidos pelas necessidades do mercado 

(FERREIRA; TIZZO; SILVA, 2009). 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) tem como objetivo ajudar uma 

organização a melhorar continuamente e satisfatoriamente o atendimento das necessidades 
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e expectativas de seus clientes. Baseando-se na identificação dos requisitos de qualidade 

de um produto ou serviço, estabelece um planejamento para que esse padrão seja atingido. 

2.1.1 BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Além de aumentar a satisfação dos clientes, reduzir custos internos, aumentar a 

produtividade e melhorar os processos continuamente, a certificação da qualidade permite 

avaliar as conformidades determinadas pela organização através de processos internos 

garantindo que um produto esteja em conformidade no que diz respeito a padrões, 

procedimentos e normas. 

Hargeaves et al (2001) defende que com a adoção de um sistema de gestão da 

qualidade a empresa gera confiança na capacidade de seus processos e cria uma base 

para melhoria contínua. Esta melhora constante aumenta a confiabilidade tanto dos clientes 

internos (funcionários) quanto dos clientes externos (clientes), o que fortalece muito a 

imagem da empresa. Esta melhoria constante é um dos fatores que garante a segurança de 

seus produtos e serviços. 

Além da conquista do cliente, o uso dessa ferramenta como método de melhoria 

contínua abre fronteiras para o aumento dos lucros da empresa. Com a confecção de  

indicadores montados a partir de dados coletados em várias fases dos processos da 

empresa, é possível a detecção dos defeitos e em que fase eles acontecem, promovendo a 

exata correção dos mesmos e diminuindo os gastos causados por eles. 

2.2 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Desde 1990, o país e o setor da construção civil têm passado por 

transformações aceleradas em seu cenário produtivo e econômico. O processo de 

globalização e a abertura de mercado proporcionaram aos consumidores, de um modo 

geral, novos produtos e serviços. Delineia-se assim, uma nova realidade que coloca 

desafios importantes para as empresas de construção civil, entre eles o da sobrevivência 

em um mercado cada vez mais exigente e competitivo (SOUZA, 1997).  

O setor da construção civil vem impondo um ritmo de otimização de processos e 

qualificação de mão-de-obra, e para isso vem se valendo de muitas ferramentas, métodos, 

conceitos e teorias. Admitindo assim um maior controle dos processos e aumento da 
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competitividade, e de fabricantes de insumos que atendam as normas garantindo produtos 

de maior qualidade e durabilidade. Mesmo com todas as teorias e ferramentas disponíveis, 

é preciso analisar como aplicar e adaptar ao setor da construção civil, principalmente pela 

natureza e características únicas da indústria da construção, onde há necessidade de se 

desenvolverem estratégias que permitam as empresas não só sobreviver, mas 

principalmente competir (LUCIANO; ISATTO, 2007). E para isso, muitas construtoras 

brasileiras têm adotado programas de gestão da qualidade, baseados principalmente na 

norma ISO 9000 e no PBQP-H.  

2.2.1 CUSTOS E BENEFÍCIOS 

Alguns autores dizem que o custo de implantação de um Sistema de Gestão de 

Qualidade é alto e que o retorno é baixo, mas existe uma quantidade ainda maior que, não 

discordando do alto custo de implantação, apresentam resultados de retorno satisfatório do 

que foi investido.  

Segundo Farias Filho et al (1998), o valor necessário para se manter um Sistema 

de Gestão de Qualidade em um projeto fica em torno de 6,9 % (4,3% alocado na obra e 

2,6% alocado no escritório) do custo total inicialmente previsto para o projeto. A não 

alocação da parcela da obra acarreta em um aumento de 46,6% nos custos diretos 

originalmente previstos para os projetos. Esse aumento acontece devido a não eliminação 

de custos de reestruturação do projeto, incluindo a equipe de projeto contratada para apoiar 

a equipe de produção, os retrabalhos nos projetos e as novas impressões dos mesmos. 

Este valor é confirmado por Cnuddle (2001) apud Mendes et al (2006) de que 46% dos 

custos de não conformidade nos empreendimentos vêm de erros na elaboração de projetos 

e 22% de não-conformidades construtivas.  

O custo de retrabalho na construção é apenas uma das não-conformidades a 

serem combatidas com a implantação de Sistemas de Gestão de Qualidade. Essas não-

conformidades resultam em custos adicionais na faixa de 12% a 40% durante a etapa 

construtiva e ocorrem principalmente devido ao controle falho dos processos, uma vez que 

entre as causas destes custos está a má gestão da mão-de-obra, planejamento insuficiente 

de construção, além de falhas na coordenação de atividades e equipes. Na construção, por 

exemplo, o custo de retrabalho chega a uma média de 10% do custo total do 

empreendimento (MENDES et al, 2006). 

Os custos das falhas têm especial importância para o aumento da 

conscientização. As falhas internas devem ser ressaltadas para os funcionários da obra, 
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pois estão diretamente ligadas aos seus serviços. Os custos das falhas externas também 

representam grande possibilidade de aumento da conscientização dos funcionários, pois 

geralmente uma falha apresenta um custo consideravelmente maior para ser tratada após a 

entrega do imóvel do que na fase de construção. Ou seja, uma falha relativamente simples, 

que poderia ter sido evitada ou teria baixo custo caso fosse descoberta imediatamente, pode 

representar um custo muito alto para a solução quando o imóvel já foi concluído (DEPEXE, 

2006). 

Apesar dos custos que estão envolvidos em uma implantação de Sistemas de 

Gestão de Qualidade, é possível perceber que os benefícios que vêm para a construtora 

superam isso. Um estudo específico a respeito dos benefícios decorrentes da implantação 

da ISO 9000 é apresentado por Casadesús, Giménez e Heras (2001), a partir de uma 

pesquisa realizada com 502 empresas de vários setores de atuação na Espanha. Os 

autores dividem os benefícios em dois grupos: benefícios internos (relacionados aos 

recursos humanos e a aspectos operacionais), e benefícios externos (relacionados aos 

clientes e aspectos financeiros). Os principais benefícios internos são: 

-  Melhoria na definição e padronização dos procedimentos de trabalho; 

- Melhoria na definição das responsabilidades e obrigações dos funcionários; 

- Aumento da confiança da empresa em sua qualidade; 

- Aumento do comprometimento com o trabalho; 

- Redução de improvisações através da melhoria das normas de procedimentos; 

- Aumento da satisfação com o trabalho; 

- Melhoria na comunicação entre a gerência e os funcionários. 

Conforme Casadesús, Giménez e Heras (2001), o efeito mais positivo da 

padronização na gestão das operações é a redução de erros e defeitos durante o processo 

produtivo, citado por 91% das empresas consultadas. Também se observa redução no 

tempo de produção e entrega dos produtos, bem como redução de custos operacionais. 

Quanto aos benefícios externos, merecem destaque os seguintes: 

- Melhor resposta aos requerimentos dos clientes; 

- Penetração em novos mercados; 

- Melhoria nas relações com os consumidores; 

- Redução das auditorias por parte dos clientes; 

- Aumento da satisfação dos consumidores; 
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- Queda no número de reclamações; 

- Elevação da repetição de compras; 

- Aumento da fatia de mercado. 

Mesmo com todos os benefícios relatados, observa-se que a certificação é 

apenas uma parte da busca pela melhoria da qualidade. Em geral, muitas empresas 

preocupam-se mais com a parte burocrática do sistema do que com a busca da melhoria 

contínua. Assim, o sistema de gestão da qualidade pode ser visto como uma tarefa a mais 

que sobrecarrega as pessoas e não como um instrumento de melhoria. Torna-se, portanto, 

necessária a criação de uma cultura voltada para a qualidade dentro das empresas. Para 

isso, deve-se ter em mente a importância da qualidade, não somente para o atendimento 

dos requisitos dos clientes ou para a manutenção de um certificado, mas também para a 

manutenção e melhoria da posição da empresa no mercado (DEPEXE; PALADINI, 2008). 

2.2.2 DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE 

GESTÃO DA QUALIDADE   

O número de empresas construtoras que buscam implantar sistemas de gestão 

da qualidade tem crescido nos últimos anos. Entretanto, as empresas passam por uma série 

de dificuldades durante todo o processo. Diversos autores enumeram vários fatores que 

dificultam o processo de implantação de sistemas de gestão da qualidade nas empresas. É 

apresentada a seguir uma síntese desses fatores. 

2.2.2.1 Falta de apoio e comprometimento da alta administração 

 O apoio e o comprometimento da alta administração é um dos fatores mais 

importante para a implantação de sistemas de gestão da qualidade. Em algumas empresas, 

a alta administração está totalmente comprometida com o programa e participa ativamente 

de sua implantação. Já em outras empresas observa-se menor engajamento. Em tais 

empresas, a diretoria fornece os recursos necessários para a obtenção do certificado, porém 

se a Caixa Econômica Federal não exigisse o certificado, a direção certamente iria abolir o 

programa (DEPEXE; PALADINI, 2007). 

Outro ponto importante é que com a falta de apoio e de comprometimento da 

alta administração, ou de parte dela, e a incoerência entre o discurso e a prática, acaba 
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inibindo os funcionários, fazendo com que não se engajem totalmente no processo de 

mudança (REIS; MELHADO, 1998). 

2.2.2.2 Resistência de funcionários 

 A resistência de alguns funcionários à adoção de novas posturas e a hostilidade 

ao aprendizado, leva ao não comprometimento com a proposta de melhoria da qualidade. 

Tal resistência pode ser explicada pela insegurança diante do que é inovador, ou seja, pelo 

medo que as pessoas têm de não serem capazes de enfrentar ou superar o desconhecido 

(REIS; MELHADO, 1998).  

A gestão para a qualidade total provoca uma série de mudanças no ambiente 

físico, nos padrões de comportamento e na lógica interna de funcionamento da empresa, e 

os funcionários, muitas vezes, não estão preparados para isso (REIS; MELHADO, 1998). De 

acordo com Low e Omar (1997), todo funcionário pode contribuir se houver assistência, 

encorajamento e oportunidade de iniciativa. Assim, sua contribuição não apenas aumenta a 

vantagem competitiva da empresa, mas também promove o status dos funcionários.  

Entretanto, muitas construtoras no Brasil utilizam mão-de-obra terceirizada para 

a execução de parte, ou até mesmo, de todos os serviços. O que acontece é que nem 

sempre o subempreiteiro está preocupado com a qualidade dos serviços e desperdícios 

gerados, mas sim com o volume de produção. Outro ponto é a falta de comprometimento 

dos funcionários terceirizados com os procedimentos adotados pela construtora (REIS; 

MELHADO, 1998).  

2.2.2.3 O desconhecimento da relação custo-benefício da implementação dos 

Sistemas de Gestão da Qualidade 

O desconhecimento da relação custo-benefício da implementação dos Sistemas 

de Gestão da Qualidade leva as empresas a terem receio em manter o funcionamento do 

sistema. Muitas vezes ele é encarado como custo adicional e, nos momentos de crise 

econômica é um dos primeiros custos a serem cortados do orçamento (REIS; MELHADO, 

1998). 

2.2.2.4 Burocracia excessiva  

O sistema de gestão da qualidade cria sua própria burocracia, com regras e 

padrões próprios, podendo tornar-se um processo paralelo alheio às atividades operacionais 



Investigação de falhas relativas à qualidade em processos construtivos... 22 

 

L. F. M. Pereira, L. A. Moraes 

 

diárias. Geralmente cria-se muita documentação, uma hierarquia formal de conselhos e 

comitês, e uma infinidade de encontros e técnicas a serem adotadas (TATIKONDA, 1996 

apud DEPEXE, 2006).  

Os funcionários operacionais apresentam dificuldades em trabalhar com 

documentação, principalmente as fichas de verificação de serviços. Em diversas empresas 

há a reclamação de que o preenchimento dessas fichas representa perda de tempo sem 

ganho justificado, que poderia ser mais bem utilizado em outras atividades (DEPEXE, 

PALADINI, 2007). 

2.2.2.5 Falta de treinamento 

O que pode ser observado nas construtoras em geral é que há uma deficiência 

em treinamento tanto em questões relativas à qualidade como em treinamento relacionado 

às próprias atividades desenvolvidas em canteiro de obra, pelas quais os funcionários são 

contratados para exercer. O setor da construção civil apresenta grande necessidade de 

treinamento devido à baixa qualificação de seus funcionários que, aprendem a profissão na 

prática e pela observação (DEPEXE, PALADINI, 2007). 

Conforme Paula (2004) é comum encontrar empresas certificadas na ISO 9000 

cujos programas de treinamento apenas atendem aos requisitos da norma. Há um 

levantamento de necessidades, realização de treinamentos e elaboração de registros, mas a 

grande preocupação com a auditoria faz com que os resultados fiquem em segundo plano. 

O treinamento da alta administração deve permitir uma compreensão da norma, 

o modelo de conformação, a abordagem à certificação, treinamento para tratamento 

diplomático de situações críticas, cooperação com os outros funcionários da empresa, 

monitoramento e controle de atividades, além de técnicas de documentação para os 

envolvidos com o estabelecimento do sistema (DEPEXE, 2006). 

2.2.2.6 Comunicação deficiente 

De acordo com Quimby, Parker e Weimerskirch (1991) apud Depexe (2006), 

muitas iniciativas de implantação de sistemas de gestão da qualidade falham porque as 

empresas não sabem como comunicar a qualidade aos seus funcionários. Para que ocorra 

uma mudança organizacional, é necessário uma efetiva comunicação sobre qualidade, de 

modo a influenciar a mudança dos comportamentos individuais, de maneira que a 

organização obtenha o máximo de benefícios com essa mudança.  
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A inexistência de uma sistemática de controle e retroalimentação colabora para a 

deficiência nas informações. Os dados sobre não-conformidades e registros dos progressos 

obtidos são necessários para o processo de tomada de decisões pela alta administração, de 

modo a elaborar ações e estratégias baseadas na análise de problemas registrados. Há 

uma importância do controle das atividades em execução como forma de retroalimentação 

para as fases anteriores de projeto, suprimentos e, até mesmo, execução de serviços 

repetitivos de múltiplos pavimentos (REIS; MELHADO, 1998). 

 2.2.2.7 Conclusão 

Mesmo se deparando com essas dificuldades, muitas empresas construtoras 

têm conseguido implantar seus Sistemas de Gestão da Qualidade, ainda que em algumas o 

mesmo não esteja funcionando de forma eficiente. Entretanto, pode-se dizer que a gestão 

da qualidade é fundamental para a empresa que quer se manter competitiva no mercado em 

que atua. Por isso, não se pode permitir que os Sistemas de Gestão da Qualidade 

fracassem com o decorrer do tempo. É preciso trabalhar intensamente para que aconteça 

exatamente o inverso, ou seja, que eles se tornem parte integrante da organização.  

2.3 CICLO PDCA 

O método PDCA é um ciclo de análise e melhoria que se baseia no controle de 

processos. É uma ferramenta gerencial de tomada de decisões que garante o alcance das 

metas necessárias à sobrevivência de uma organização.  As iniciais PDCA tem significado 

inglês e quer dizer: Plan (planejar), do (executar), check (verificar) e action (agir 

corretivamente). 

A aplicação dessa metodologia na fase da definição de planos para atingir as 

metas desejadas, ou na correção de problemas identificados, resulta numa aprendizagem 

que geram mudanças nos processos de trabalho no qual é possível verificar quais os 

conhecimento, habilidade e atitude são necessárias para conduzir o processo aos 

resultados esperados. 

Para o controle de qualidade o PDCA significa estabelecer metas e definir 

processo que garantam o cumprimento destas. O problema é um resultado indesejado, 

portanto deve-se procurar as causas do problema, conduzir e analisar um processo de 

estudo de modo a descobrir a causa fundamental do problema possibilitando definir e 
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implantar um novo procedimento que  corrija o problema com eficácia a fim de que este 

problema não volte mais a ocorrer (CAMPOS, 1992). 

O PDCA pode ser utilizado em todos os setores e atividades da organização de 

maneira a diminuir os problemas causados por tarefas executadas sem planejamento, 

possibilitando o autocontrole dos processos e evitando a repetição de problemas. É uma 

ferramenta que faz com que a organização esteja numa busca constante de um processo 

operacional capaz de garantir a qualidade e o nível do produto ou serviço que o cliente 

espera encontrar no mercado. 

2.3.1 APRESENTAÇÃO E CONCEITOS DA FERRAMENTA PDCA 

O conceito do método de melhorias conhecido atualmente pelas iniciais PDCA 

foi desenvolvido na década de 30 pelo americano Walter Shewhart e disseminado para o 

mundo por Deming. Conhecido também como ciclo da qualidade, tem como função básica o 

auxilio nos diagnósticos dos problemas organizacionais sendo de grande importância para a 

solução desses problemas. Poucos instrumentos se mostram tão eficientes na busca por 

aperfeiçoamento quanto este método, tendo em vista que ele conduz a ações sistemáticas 

que agilizam a obtenção de melhores resultados com a finalidade de garantir a 

sobrevivência e o crescimento das organizações (QUINQUIOLO, 2002). 

O ciclo PDCA resume a natureza repetida e cíclica do melhoramento contínuo, 

definido como seqüência de atividades que são percorridas de maneira cíclica para melhorar 

as mesmas (SLACK, et al 1996). 

 

Figura 2.2 - Ciclo PDCA – Fonte: http://sempreon.blogspot.com/2007/09/ciclo-pdca-gerenciamento-projetos.html 
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As definições da sigla PDCA, por si só já descrevem a essência do método e 

serão apresentadas a seguir: 

2.3.1.1 Planejar 

P (Plan = Planejar) – Define as metas a serem alcançadas e os métodos para 

alcançarem estas metas. É nessa etapa que organização deve estabelecer o que será feito 

e definir quais métodos permitirão atingir as metas propostas. É a etapa mais importante, 

pois é o início do ciclo de onde desencadeia todo o processo do ciclo PDCA.  

De acordo com Badiru (1993), a eficácia do ciclo se baseia em um planejamento 

minucioso e bem elaborado o qual promoverá todas as etapas vindouras do método. Para 

tanto deve ser discutidas e estabelecidas questões do tipo: Quais os objetivos ou metas a 

serem alcançados pela organização; quem estará envolvido nesse processo; qual o prazo 

para efetivação do plano de ação a ser elaborado, os recursos que serão despendidos e 

quantos outros questionamentos forem pertinentes para que se faça um planejamento 

detalhado do processo a ser executado. 

Para que o planejamento seja realmente eficaz, Campos (1996) propõe as cinco 

etapas seguintes: Localizar o problema, estabelecer metas, analisar o fenômeno, analisar o 

processo e elaborar o plano de ação. 

A identificação do problema requer um prazo relevante para que ele possa ser 

bem definido, porém possibilita maior eficácia na solução do mesmo. Segundo Campos 

(1996) a localização do problema deve ocorrer sempre que um processo apresentar um 

efeito indesejado, ou seja, diferente do resultado esperado. 

As metas devem ser sempre estabelecidas para todos os produtos ou serviços e 

são compostas por três partes: objetivo gerencial, que irá mostrar a proposta da meta a ser 

estabelecida; o valor, que pode ser de ordem absoluta ou percentual e já estar implícito no 

objetivo gerencial; e o prazo, que é um fator fundamental para que haja o cumprimento do 

objetivo estabelecido (CAMPOS, 1996). Além destas ponderações, Campos (2001), ressalta 

que é de extrema importância que uma meta seja sempre alcançável, uma vez que ela foi 

estabelecida de acordo com as condições de trabalho do empreendimento. 

A análise do fenômeno trata de detalhamento do problema detectado. Para esta 

etapa do planejamento, Souza (1997), propõe que se faça um levantamento histórico de 

ocorrências do problema a fim de estratificá-lo, facilitando atuação sobre o mesmo. 
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Analisar o processo consiste basicamente em dar prioridade às causas relativas 

ao problema, buscando as causas mais relevantes que o provocam (CAMPOS, 1996). 

E por último, elaborar o plano de ação, que é definir todas as ações que devem 

ser tomadas para se atingir a meta da proposta inicial. De acordo com Campos (1996),o 

plano de ação serve para gerenciar o movimento viabilizando a ação concreta e delegando 

responsabilidades para todos os envolvidos no plano. 

2.3.1.2 Executar 

D (Do = Executar) – É a etapa em que se executa o que foi previsto na etapa do 

planejamento, coletando dados que serão utilizados na próxima etapa do processo. Nesse 

ponto do ciclo, é de extrema importância que haja treinamento dos trabalhadores envolvidos 

no processo para que se execute o que foi planejado de forma que as metas e métodos 

definidos sejam atingidos. Essa etapa só obterá sucesso se o plano de ação estiver bem 

estruturado de maneira a ser colocado em prática.  

Campos (2001) defende que essa etapa só obtém sucesso se for subdividida em 

duas etapas, sendo necessário que primeiro haja um treinamento da equipe e só depois que 

se comece a executar as tarefas propostas pelo plano de ação. 

Para que isso ocorra, Campos (2001) esclarece que a organização deve divulgar 

o plano de ação a todos os funcionários envolvidos, por meio de reuniões participativas, 

promovendo as elucidações necessárias, apresentando de forma clara todas as tarefas e as 

razões de cada uma delas bem como os responsáveis pelas mesmas.   

A segunda etapa, a execução propriamente dita. Uma vez treinados e 

conhecedores da proposta do plano de ação, os funcionários estão aptos a executar as 

tarefas a eles atribuídas. Essas tarefas devem ser gerenciadas e verificadas in loco, no 

intuito de diminuir possíveis dúvidas que possam ocorrer no decorrer da execução. O 

desempenho dos funcionários nesta fase deve ser monitorado através de itens de controle 

(indicadores de processo) de forma a alimentar a etapa seguinte do ciclo (CAMPOS, 2001). 

Itens de controle, e definido por Campos (1996), como elementos numéricos empregados 

para o gerenciamento dos processos organizacionais, que por sua vez deve estar 

intimamente ligados aos objetivos e metas definidos. Estes itens podem controlar a 

qualidade, o custo, a segurança entre outros. 

2.3.1.3 Verificar 
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C (Check = Verificar) – Esta fase do ciclo trata da verificação das ações 

executadas. Esta etapa se relaciona ao processo de comparação entre os resultados 

obtidos através das práticas e os indicadores (itens de controle) estabelecidos no 

planejamento, com a finalidade e mensurar a eficácia das práticas e padrões. É nesse 

momento do PDCA que, a partir dos dados levantados a organização deve efetuar as 

análises críticas de suas ações, promovendo se necessário, ações de correção ou melhoria, 

nas práticas de gestão ou nos seus padrões. Para que essas análises sejam bem 

estruturadas, Melo (2001) propõe dividir esta etapa em três fases: comparação dos 

resultados, listagem dos efeitos secundários e verificação da continuidade ou não do 

problema. 

Na fase de comparação de resultados Melo (2001), afirma que se deve utilizar os 

dados coletados antes e depois da tomada de decisões da etapa do Do, no intuito de 

verificar a efetividade das ações e o grau de redução dos resultados indesejáveis. 

Na segunda fase da verificação, a chamada listagem dos efeitos secundários, 

segundo Melo (2001), as ações executadas na fase anterior podem provocar efeitos 

secundários tanto negativos quanto positivos, cabendo à mesma tomar as providências 

necessárias com relação a esses efeitos. 

A continuidade ou não do problema é a terceira fase. É aqui nessa fase que se 

verifica se o resultado da ação foi ou não, satisfatório como o esperado. No caso dos efeitos 

indesejados continuarem a ocorrer, mesmo após a execução de todas as ações planejadas, 

significa que a solução apresentada falhou. Nesse caso o ciclo do PDCA deve ser reiniciado 

a fim de discutir e promover novas ações de modo a garantir que tais efeitos sejam 

efetivamente solucionados. Já em caso positivo, a organização certifica-se de que todas as 

ações foram implementadas de acordo com o plano inicial comprovando a eficácia das 

ações tomadas. Nesse ponto a equipe está apta a passar para a fase final do ciclo (MELO, 

2001).  

2.3.1.4 Atuar 

A (Action = Atuar) – Esta etapa está relacionada com os processos de inovação 

e melhorias focalizadas ou correlações dos padrões. Dentro desse processo de inovação é 

que ocorrem as mudanças que afetam a organização de forma mais ampla, alterando as 

diretrizes ou práticas de gestão, enquanto que as melhorias focalizadas estão relacionadas 

ao aperfeiçoamento ou correção dos padrões estabelecidos.  
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Souza (1997) cita os seguintes aspectos a serem respeitados pela empresa no 

processo de elaboração desses padrões: 

- o documento a ser redigido deve estar na forma mais simples possível, a fim de 

evitar falhas de interpretação pelos usuários desse documento. O padrão deve ter o 

menor número de palavras possível e ser colocado em forma simples, de fácil 

entendimento e manuseio. Recomenda-se a colocação de idéias em forma de itens, 

bem como o uso de tabelas, figuras, fluxogramas ou quaisquer outros meios que 

auxiliem o entendimento; 

- o padrão deve ser passível de cumprimento, ou seja, padrões que não equivalem à 

situação atual da organização podem ser inúteis. Os padrões têm que expressar o 

domínio tecnológico da empresa. Nesse sentido, todo o conhecimento técnico e 

administrativo deve fluir para os padrões como forma de ser utilizado pelos 

operadores para o benefício de todos; 

- indicar claramente as datas de emissão e de revisão, o período de validade e a 

responsabilidade pela elaboração e revisão, mantendo-se dessa forma um controle 

de manutenção dos padrões e do número de revisões; 

- incorporar, se possível, mecanismos à prova de falhas, de modo que o trabalho 

possa ser realizado sem erro por qualquer funcionário, garantindo assim o não 

reaparecimento do problema supra analisado; 

- todos os documentos gerados pelo processo de padronização devem ser 

arquivados para futura utilização. A via original do padrão ou padrões desenvolvidos 

pela equipe deve ser arquivada, sendo que os funcionários devem dispor de cópias 

controladas desses padrões em suas mãos para fácil utilização e manuseio; 

- e finalmente, o padrão, sendo a base do aperfeiçoamento, deve ser revisto 

periodicamente devido a incorporação de inovações.  

Depois de elaborado estes padrões, eles devem ser divulgados por toda a 

empresa por meio de reuniões, circulares, etc, e ainda certificar-se que todos os 

funcionários se encontram aptos a executar o novo procedimento operacional padrão. 

A execução dessa última fase do PDCA é decisiva para caracterizar o Método de 

Melhoria Contínua. Porém não é somente o action que promove a continuidade da melhoria, 

mas sim a volta completa no ciclo.  

Planejar ações, coletar dados, treinar, motivar e conscientizar pessoas, demanda 

bastante tempo e pode ser, a primeira vista um gasto significativo para empresa, mas 
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tomando pelo ponto de vista da luta contra as perdas, e da garantia dos padrões alcançados 

na expectativa de melhorá-los cada vez mais, buscando atingir um grau de excelência e 

referencia, pode significar a sobrevivência da organização no atual cenário de competição 

que ela está inserida.  

2.4 PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

DO HABITAT (PBQP-H) 

Desde o ano de 2000 vem sendo implantado o Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).  De acordo com Souza (2004), os objetivos 

específicos do PBQP-H são: 

- estimular o inter-relacionamento entre os agentes do setor; 

- coletar e disponibilizar informações do setor e do PBQP-H; 

- fomentar a garantia da qualidade de materiais, componentes e sistemas 

 construtivos; 

- incentivar o desenvolvimento e a implantação de instrumentos e mecanismos de 

 garantia da qualidade de projetos e obras; 

- estruturar e animar a criação de programas específicos, visando a formação e a 

 requalificação de mão-de-obra em todos os níveis; 

- promover o aperfeiçoamento da estrutura de elaboração e difusão de normas 

 técnicas, códigos de práticas e códigos de edificações; 

- combater a não-conformidade intencional de materiais, componentes e sistemas 

 construtivos; 

- apoiar a introdução de inovações tecnológicas; 

- promover a melhoria da qualidade de gestão nas diversas formas de projetos e 

 obras habitacionais; 

- promover a articulação internacional com ênfase no Cone Sul. 

O PBQP-H procura se articular com o setor privado afim de que este potencialize 

a capacidade de resposta do Programa na implementação do desenvolvimento sustentável 

do habitat urbano. Por isso, sua estrutura envolve entidades representativas do setor, 

compostas por duas Coordenações Nacionais, que desenham as diretrizes do Programa em 

conjunto com o Ministério das Cidades. Tais diretrizes são estabelecidas em fórum próprio, 
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de caráter consultivo: o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação – 

CTECH, cuja presidência é rotativa entre entidades do governo e do setor (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2010). 

O Programa não se vale de novas linhas de financiamento, mas procura 

estimular o uso dos recursos existentes oriundos de diferentes fontes, como por exemplo, a 

Poupança, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que são aplicados por 

diferentes entidades, como a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional do 

Desenvolvimento, dentre outros. Por outro lado, o Programa conta com grande contrapartida 

privada, sendo os recursos do Governo Federal destinados basicamente para custeio, 

estruturação de novos projetos e divulgação (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). 

Uma das grandes virtudes do PBQP-H é a criação e a estruturação de um novo 

ambiente tecnológico e de gestão para o setor, no qual os agentes podem pautar suas 

ações específicas visando à modernização, não só em medidas ligadas à tecnologia no 

sentido estrito, mas também em tecnologias de organização, de métodos e de ferramentas 

de gestão (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). 

Através do PBQP-H há a atuação integrada do poder público, ampliando a 

otimização dos recursos e das ações, com maior sintonia entre as políticas de habitação 

municipal, estadual e federal. Um ponto importante também é a descentralização, tornando 

assim possível que as aplicações correspondam à realidade de cada unidade da federação, 

ampliando o controle e a efetividade das ações (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010).  

2.4.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE SERVIÇOS 

E OBRAS – SIAC 

Um dos projetos propulsores do PBQP-H é o Sistema de Avaliação da 

Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), que é o resultado da revisão e 

ampliação do antigo SiQ (Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras). O 

SiAC tem como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade das 

empresas de serviços e obras, considerando as características específicas da atuação 

dessas empresas no setor da construção civil, e baseando-se na série de normas ISO 9000 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). 

O sistema busca contribuir para a evolução dos patamares de qualidade do 

setor, envolvendo especialidades técnicas de execução de obras, serviços especializados 

de execução de obras, gerenciamento de obras e de empreendimentos e elaboração de 
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projetos. Conforme o Ministério das Cidades (2010), os princípios que caracterizam o SiAC 

são:  

-  Abrangência Nacional: o sistema é único, definido por um regimento geral, 

 regimentos específicos e referenciais normativos, adaptados às diferentes 

 especialidades técnicas e sub-setores da construção civil envolvidos na produção 

 do habitat. 

-  Caráter Evolutivo: o regimento estabelece níveis de avaliação da conformidade 

 progressivos, segundo os quais, os sistemas de gestão da qualidade das 

 empresas são avaliados e classificados. Ao mesmo tempo, induz a implantação 

 gradual do sistema da qualidade, dando às empresas o tempo necessário para 

 realizar essa tarefa. 

-  Caráter Pró-Ativo: busca-se criar um ambiente de suporte, que oriente as 

 empresas na obtenção do nível de avaliação da conformidade almejado. 

-  Flexibilidade: pode se adequar às características regionais, às diferentes 

 tecnologias e às formas de gestão próprias das especialidades técnicas e seus 

 sub-setores. 

-  Sigilo: as informações referentes a cada empresa são de caráter confidencial. 

-  Transparência: os critérios e decisões tomados são pautados pela clareza e 

 impessoalidade. 

-  Independência: os agentes envolvidos nas decisões têm autonomia e 

 independência. 

-  Publicidade: o Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços 

 e Obras não tem fins lucrativos, e a relação de empresas avaliadas em 

 conformidade é pública e divulgada a todos os interessados. 

-  Harmonia com o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

 Qualidade Industrial): o INMETRO disponibiliza um programa de credenciamento 

 específico, de forma que os certificados de conformidade para diversos níveis só 

 tem validade se emitidos por Organismos de Certificação de Obras (OCOs), 

 credenciados pelo INMETRO e autorizados pela Comissão Nacional do SiAC. 

2.4.1.1 Níveis de avaliação 
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O SiAC propõe a evolução dos patamares de qualidade do setor em quatro 

níveis: D, que corresponde a declaração de adesão, C, B, e A, que correspondem a 

certificação, conforme apresentado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 - Níveis de avaliação – Fonte: PBQP-H, Ministério das Cidades (2010) 

O nível D corresponde a auto-declaração de conformidade. No nível C são 

verificadas as cláusulas relacionadas a requisitos gerais e de documentação, 

responsabilidade da direção da empresa, provisão de recursos, planejamento da qualidade 

da obra, controle de operações, satisfação de clientes, auditorias internas, análise de dados, 

ações corretivas, dentre outras. No nível B são verificadas de forma evolutiva as cláusulas 

relacionadas a infra-estrutura, planejamento da execução da obra, comunicação com o 

cliente, controle de alterações de projetos, análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente, 

e propriedade do cliente. E no último nível de avaliação da conformidade, o A, além das 

cláusulas auditadas no nível B, são verificadas também a comunicação interna, ambiente de 

trabalho, planejamento da elaboração do projeto, entradas e saídas de projeto, análise 

crítica de projeto, verificação e validação de projeto, medição e monitoramento de processos 

e ações preventivas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010).  



Investigação de falhas relativas à qualidade em processos construtivos... 33 

 

L. F. M. Pereira, L. A. Moraes 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Esta seção apresenta a classificação deste estudo nas categorias de pesquisa 

estabelecidas pelo método científico. Neste caso, a estratégia de pesquisa utilizada se 

configurou como um estudo de caso de caráter exploratório.  

De acordo com Mattar (1994), esse tipo de pesquisa promove ao pesquisador 

maior conhecimento sobre o tema, proporcionando oportunidade de se familiarizar com o 

objeto de pesquisa. 

 “Ela visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou 

problema de pesquisa em perspectiva. Por isso é apropriada para os primeiros 

estágios da investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão 

do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente insuficientes ou inexistentes” 

(MATTAR, 1994, p. 84). 

A pesquisa de caráter exploratório é o contato inicial com o tema a ser analisado, 

com os sujeitos a serem investigados e com as fontes disponíveis. Para tanto, o 

pesquisador deve ter uma atitude de receptividade às informações e dados (SANTOS, 

1991). 

Esse trabalho tem como objetivo mostrar a importância de se ter um sistema de 

gestão da qualidade que não funcione apenas como composto de marketing para empresa, 

mas sim como um sistema que realmente controle seus processos em todas as etapas. 

Garantindo assim, um ciclo de PDCA efetivo que faça com que seus produtos e serviços 

satisfaçam as necessidades e expectativas dos seus clientes na hora de receber seu imóvel. 

Dessa forma, a pesquisa realizada enquadrou-se em estudo de caso realizado na etapa de 

entrega. 

YIN (2005) afirma que o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não está claramente definida e várias fontes de evidência podem ser 

utilizadas.  

O método, muitas vezes, é colocado como sendo mais adequado para pesquisas 

exploratórias e particularmente útil para a geração de hipóteses (YIN, 2005). Entre as 
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situações nas quais o estudo de caso é indicado, pode-se citar quando o caso em estudo é 

crítico para se testar uma hipótese ou teoria explicitada, como o que ocorre no presente 

trabalho. 

De modo específico, este método é adequado para responder às questões como 

e porque que são questões explicativas e tratam de relações operacionais que ocorrem ao 

longo do tempo mais do que freqüências ou incidências (YIN,2005). 

De acordo com YIN (2005), a preferência pelo uso do Estudo de Caso deve ser 

dada quando do estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer 

observações diretas e entrevistas sistemáticas.  

O Estudo de Caso se caracteriza pela capacidade de lidar com uma completa 

variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

3.2 INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Neste item são apresentados a caracterização da obra escolhida para a 

pesquisa, a composição do instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho, como 

ele foi preenchido e como ocorreu a análise de dados. 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLHA DA OBRA DO ESTUDO DE 

CASO 

Para obter os dados necessários para a realização dessa pesquisa, foi escolhido 

um empreendimento em fase de entrega de uma empresa sólida no mercado da construção 

civil que possui certificação de qualidade do PBQP-H e ISO 9001. 

3.2.2 INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 

O instrumento utilizado na coleta de dados foi um check list para vistoria final de 

obra, elaborado e fornecido pela própria empresa. Esse check list aborda por ambiente os 

itens de maior relevância para verificação dos principais serviços possíveis de serem 

observados neste tipo de vistoria. É importante ressaltar que o chech list não possui níveis 

de tolerância. 
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A seguir será explicitado o referido documento seccionado por ambiente para 

facilitar a compreensão do mesmo. É um instrumento de coleta de dados que solicita a 

verificação e avaliação de alguns itens de maior relevância para cada serviço proposto, 

tendo ainda um campo para observações adicionais. 

 

Avaliação 
Local Serviço Item de Verificação A* R* Observação 

Pisos cerâmicos 
Planicidade, homogeneidade, 

rejuntamento, limpeza, 
fixação. 

   

Rodapés 
Fixação, uniformidade, 
dimensões, emendas e 

acabamento. 

   

Revestimento de 
paredes / pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 

limpeza. 

   

Esquadria de 
alumínio 

Funcionamento, acessórios, 
ferragens, acabamento. 

   

Vidros Fixação, integridade, limpeza.    

Portas de madeira 
Funcionamento, ferragens, 
vãos (frestas), acabamento, 

fixação. 

   

Tomadas e 
Interruptores 

Funcionamento, fixação dos 
espelhos, acabamento. 

   

♦
 
S
A
L
A
 

Revestimento de teto 
/ pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 

limpeza. 

   

* Legenda: A - Aprovado, R – Reprovado 

Figura 3.1 - Seção do check list correspondente a sala 

Avaliação 
Local Serviço Item de Verificação A* R* Observação 

Pisos cerâmicos 
Planicidade, homogeneidade, 
rejuntamento, limpeza, 
fixação. 

   

Rodapés 
Fixação, uniformidade, 
dimensões, emendas e 
acabamento. 

   

Revestimento de 
paredes / pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 
limpeza. 

   

Guarda-corpo 
Fixação, acabamento, 
limpeza. 

   ♦
 
S
A
C
A
D
A
 

Revestimento de teto 
/ pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 
limpeza. 

   

* Legenda: A - Aprovado, R – Reprovado 

Figura 3.2 - Seção do check list correspondente a sacada 
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Avaliação 
Local Serviço Item de Verificação A* R* Observação 

Pisos cerâmicos 
Planicidade, homogeneidade, 
rejuntamento, caimentos, 
limpeza. 

   

Revestimento de 
paredes c/ azulejos 

Planicidade, homogeneidade, 
cantos, rejuntamento, 
fixação, limpeza. 

   

Janelas de alumínio 
Funcionamento, acessórios, 
ferragens, acabamento. 

   

Vidros Fixação, integridade, limpeza.    

Portas de alumínio 
e/ou madeira 

Funcionamento, ferragens, 
presença de vãos, fixação, 
acabamento. 

   

Tomadas e 
Interruptores 

Funcionamento, fixação dos 
espelhos, acabamento. 

   

Quadro de força 
Fixação, disjuntores, 
discriminação dos circuitos 
chave geral. 

   

Pia 
Fixação, acabamento, 
limpeza, funcionamento. 

   

Tanque 
Fixação, acabamento, 
limpeza, funcionamento. 

   

Torneiras 
Fixação, funcionamento, 
acabamento, limpeza. 

   

Sifão / Válvulas / 
Ralos 

Fixação, funcionamento, 
acabamento. 

   

Registros 
Fixação, funcionamento, 
acabamento, limpeza. 

   

♦
 
C
O
Z
IN
H
A
 /
 Á
R
E
A
 D
E
 S
E
R
V
IÇ
O
 

Forro de gesso 
Planicidade, acabamento, 
pintura, limpeza, arremates.  

   

* Legenda: A - Aprovado, R – Reprovado 

Figura 3.3 - Seção do check list correspondente a cozinha/ área de serviço 

Avaliação 
Local Serviço Item de Verificação A* R* Observação 

Pisos cerâmicos 
Planicidade, homogeneidade, 
rejuntamento, limpeza, 
fixação. 

   

Rodapés 
Fixação, uniformidade, 
dimensões, emendas e 
acabamento. 

   

Revestimento de 
paredes / pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 
limpeza. 

   

Tomadas e 
Interruptores 

Funcionamento, fixação dos 
espelhos, acabamento. 

   

♦
 
C
IR
C
U
L
A
Ç
Ã
O
 

Revestimento de teto 
/ pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 
limpeza. 

   

* Legenda: A - Aprovado, R – Reprovado 

Figura 3.4 - Seção do check list correspondente a circulação 
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Avaliação 
Local Serviço Item de Verificação A* R* Observação 

Pisos cerâmicos 
Planicidade, homogeneidade, 
rejuntamento, caimentos, 
limpeza. 

   

Revestimento de 
paredes c/ azulejos 

Planicidade, homogeneidade, 
cantos, rejuntamento, 
fixação, limpeza. 

   

Portas de alumínio 
e/ou madeira 

Funcionamento, ferragens, 
presença de vãos, fixação, 
acabamento. 

   

Tomadas e 
Interruptores 

Funcionamento, fixação dos 
espelhos, acabamento. 

   

Lavatório (incluindo 
bancada) 

Fixação, nivelamento, 
acabamento, limpeza. 

   

Torneira 
Fixação, funcionamento, 
acabamento, limpeza. 

   

Sifão / Válvulas / 
Ralos 

Fixação, funcionamento, 
acabamento. 

   

Registros 
Fixação, funcionamento, 
acabamento, limpeza. 

   

Vaso sanitário 
Fixação, funcionamento, 
acabamento, limpeza 

   

♦
 
B
A
N
H
O
 S
O
C
IA
L
 

Forro de gesso 
Planicidade, acabamento, 
pintura, limpeza, arremates.  

   

* Legenda: A - Aprovado, R – Reprovado 

Figura 3.5 - Seção do check list correspondente ao banho social 

Avaliação 
Local Serviço Item de Verificação A* R* Observação 

Pisos cerâmicos 
Planicidade, homogeneidade, 
rejuntamento, limpeza, 
fixação. 

   

Rodapés 
Fixação, uniformidade, 
dimensões, emendas e 
acabamento. 

   

Revestimento de 
paredes / pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 
limpeza. 

   

Esquadria de 
alumínio 

Funcionamento, acessórios, 
ferragens, acabamento. 

   

Vidros Fixação, integridade, limpeza.    

Portas de madeira 
Funcionamento, ferragens, 
vãos (frestas), acabamento, 
fixação. 

   

Tomadas e 
Interruptores 

Funcionamento, fixação dos 
espelhos, acabamento. 

   

♦
 
Q
U
A
R
T
O
 S
O
L
T
E
IR
O
 

Revestimento de teto 
/ pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 
limpeza. 

   

* Legenda: A - Aprovado, R – Reprovado 

Figura 3.6 - Seção do check list correspondente ao quarto solteiro 
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Avaliação 
Local Serviço Item de Verificação A* R* Observação 

Pisos cerâmicos 
Planicidade, homogeneidade, 
rejuntamento, limpeza, 
fixação. 

   

Rodapés 
Fixação, uniformidade, 
dimensões, emendas e 
acabamento. 

   

Revestimento de 
paredes / pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 
limpeza. 

   

Esquadria de 
alumínio 

Funcionamento, acessórios, 
ferragens, acabamento. 

   

Vidros Fixação, integridade, limpeza.    

Portas de madeira 
Funcionamento, ferragens, 
vãos (frestas), acabamento, 
fixação. 

   

Tomadas e 
Interruptores 

Funcionamento, fixação dos 
espelhos, acabamento. 

   

♦
 
Q
U
A
R
T
O
 S
U
ÍT
E
 

Revestimento de teto 
/ pintura 

Homogeneidade, perfeição 
dos cantos, acabamento, 
limpeza. 

   

* Legenda: A - Aprovado, R – Reprovado 

Figura 3.7 - Seção do check list correspondente ao quarto suíte 

Avaliação 
Local Serviço Item de Verificação A* R* Observação 

Pisos cerâmicos 
Planicidade, homogeneidade, 
rejuntamento, caimentos, 
limpeza. 

   

Revestimento de 
paredes c/ azulejos 

Planicidade, homogeneidade, 
cantos, rejuntamento, 
fixação, limpeza. 

   

Janelas de alumínio 
Funcionamento, acessórios, 
ferragens, acabamento. 

   

Vidros Fixação, integridade, limpeza.    

Portas de alumínio 
e/ou madeira 

Funcionamento, ferragens, 
presença de vãos, fixação, 
acabamento. 

   

Tomadas e 
Interruptores 

Funcionamento, fixação dos 
espelhos, acabamento. 

   

Lavatório (incluindo 
bancada) 

Fixação, nivelamento, 
acabamento, limpeza. 

   

Torneira 
Fixação, funcionamento, 
acabamento, limpeza. 

   

Sifão / Válvulas / 
Ralos 

Fixação, funcionamento, 
acabamento. 

   

Registros 
Fixação, funcionamento, 
acabamento, limpeza. 

   

Vaso sanitário 
Fixação, funcionamento, 
acabamento, limpeza. 

   

♦
 
B
A
N
H
O
 S
U
ÍT
E
 

Forro de gesso 
Planicidade, acabamento, 
pintura, limpeza, arremates.  

   

* Legenda: A - Aprovado, R – Reprovado 

Figura 3.8 - Seção do check list correspondente ao banho suíte 
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Todos os serviços indicados neste check list foram verificados por observação e 

avaliação visual. 

3.2.3 ANÁLISE DOS DADOS  

Para análise dos dados foram reunidos todos os check lists preenchidos em 

vistoria feita na obra e feito uma pré-análise para perceber quais os serviços apresentavam 

mais falhas. Foi compreendido então que as falhas ocorriam em determinados serviços que 

correspondiam ao assentamento de pisos cerâmicos, rodapés, paredes, portas de madeira, 

esquadria de alumínio e forro de gesso. A partir desses dados foi montada uma planilha, 

apresentada no Apêndice 1 do presente trabalho, através da qual foi possível quantificar 

esses defeitos para então chegar a uma análise mais específica. 

A referida planilha possibilitou que fosse feito um levantamento que para cada 

apartamento vistoriado o item em análise fosse quantificado quanto ao tipo de defeito e em 

qual ambiente ele acontecia. A seguir serão mostrados os seis itens já citados, e quais as 

falhas neles encontrados, sendo que essas falhas serão explicadas no próximo capítulo na 

seção de apresentação e análise dos resultados: 

-  Piso cerâmico: neste item foram detectadas falhas de rejunte, acabamento 

grosseiro em ralos, falha de rejunte em ralos e caixas sifonadas, não      

conformidade no rejunte de piso próximo as paredes e piso danificado; 

-  Rodapés: os rodapés apresentaram falha de rejunte e não uniformidade no 

 assentamento; 

-  Paredes: nas paredes foram encontradas falhas de rejunte, não conformidade no 

rejunte de parede próximo ao piso, pintura descascada, não conformidade no 

acabamento em torno das portas, peça cerâmica danificada e falta de 

acabamento; 

-  Portas de madeira: os defeitos encontrados nas portas de madeira foram falha 

 de fixação, empenamento e portas danificadas; 

-  Esquadrias de alumínio: neste item foi observado não conformidade no 

acabamento em torno das esquadrias, mau funcionamento em portas de vidro e falha 

de acessório e fixação em janelas; 

-  Forro de gesso: foram verificadas, falha de acabamento e arremates, placas 

 quebradas e manchas. 
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Sendo uma pesquisa de caráter exploratória, para auxiliar na análise dos dados 

este estudo se fundamentou em quatro perguntas que são: 

- Quais falhas de maior ocorrência? 

-  Para cada falha, qual a distribuição por ambiente? 

-  Quais ambientes que apresentam mais falhas? 

-  Por ambiente, qual a falha que mais ocorre? 

Para responder estas perguntas no próximo capítulo será feita uma análise dos 

dados considerando as possíveis causas dos principais problemas e diretrizes que apontem 

para uma proposta de ações de melhorias.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa objeto do estudo de caso do presente trabalho é uma construtora e 

incorporadora situada na cidade de Goiânia-Go que possui certificação de qualidade do 

PBQP-H nível A e certificação ISO 9001. Ela atua no Centro-Oeste e está no mercado há 

mais de 25 anos estando entre as 20 maiores empresas do país. Possui vários 

empreendimentos entregues. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

O empreendimento analisado neste trabalho é um condomínio residencial 

compostos de torres com dezoito pavimentos cada, sendo seis apartamentos por andar com 

uma área de 58,47 m2 cada um, situado em uma região de grande expansão imobiliária na 

cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás.  

O tipo de acabamento dos apartamentos segue o padrão popular e será 

explicitado a seguir: 

- Sala: Piso em cerâmica, teto em forro de gesso com pintura PVA, paredes em 

pintura PVA, porta de entrada em madeira e porta de acesso à sacada em vidro 

temperado. 

- Sacada: Piso em cerâmica, teto em forro de gesso com pintura PVA, paredes em 

pintura PVA e guarda-corpo em alvenaria com pintura PVA. 

- Cozinha / Área de serviço: Piso em cerâmica, teto em forro de gesso com pintura 

PVA, paredes revestidas com cerâmica até o teto, janela em alumínio de correr com 

vidro e porta de acesso somente com portal e alisares em madeira. 

- Circulação: Piso em cerâmica, teto em forro de gesso com pintura PVA e paredes 

em pintura PVA. 

- Banho Social: Piso em cerâmica, teto em forro de gesso com pintura PVA, paredes 

revestidas com cerâmica até o teto, ventilação por exaustão e porta em madeira. 

- Quarto solteiro: Piso em cerâmica, teto em forro de gesso com pintura PVA, 

paredes em pintura PVA, janela em alumínio de correr com vidro e porta em madeira. 
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- Quarto Suíte: Piso em cerâmica, teto em forro de gesso com pintura PVA, paredes 

em pintura PVA, janela em alumínio de correr com vidro e porta em madeira. 

- Banho Suíte: Piso em cerâmica, teto em forro de gesso com pintura PVA, paredes 

revestidas com cerâmica até o teto, janela em alumínio máximo ar com vidro e porta 

em madeira. 

4.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Apresentada a metodologia da pesquisa, e buscando alcançar o objetivo deste 

trabalho, seguem abaixo as devidas considerações sobre os resultados obtidos em pesquisa 

de campo. 

4.3.1 PISO CERÂMICO 

Através da vistoria em piso cerâmico foram detectadas as cinco falhas a seguir:  

-  Falhas de rejunte: consiste em rejuntamento com execução inadequada e/ou 

danificado após a execução; 

-  Acabamento grosseiro em ralos: corresponde a má execução de corte na 

 cerâmica; 

- Falha de rejunte em ralos e caixas sifonadas: este defeito também corresponde a 

 falha de rejunte, sendo de maior relevância por estar em área propensas a 

 infiltrações. 

-  Não conformidade de rejunte de piso próximo as paredes: esta falha aconteceu 

quando havia paredes com revestimento cerâmico com rejunte de coloração 

diferente ao do piso; 

-  Piso danificado: piso apresentando trincas, quebras e/ou perda do esmalte. 

A Figura 4.1 e 4.2 apresentam os gráficos com o total de falhas relativas ao piso 

cerâmico. 
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TOTAL DE FALHAS
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Figura 4.1 – Ocorrência de falhas 
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Figura 4.2 – Distribuição de ambiente por tipo de falhas 

Com base nos gráficos apresentados, percebe-se que 50% dos defeitos 

correspondem a falhas de rejunte, sendo que 34% são devido a falha de rejunte no piso em 

geral, e 16% ocorreram em torno de ralos e caixas sifonadas, sendo um fator muito 

importante nesses casos por se tratarem de áreas molhadas, podendo ocorrer infiltrações 

futuras. Dos demais defeitos, o mais notável foi a não conformidade do rejuntamento do piso 
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próximo a paredes, com 29%, seguido de piso danificado com 11%, e acabamento grosseiro 

em ralos com 10%.   

O problema de piso danificado foi observado em maior quantidade próximo a 

portas, e aconteceu principalmente por queda de ferramentas na hora do assentamento 

destas esquadrias, caracterizando retrabalho. 

Os gráficos das Figuras 4.3 e 4.4 apresentam a quantidade e os tipos de falhas 

ocorridas em cada ambiente. 

TOTAL DE DEFEITOS POR AMBIENTE
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Figura 4.3 – Ocorrência de falhas por ambiente 
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Figura 4.4 – Distribuição dos tipos de falhas por ambiente 
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Nota-se por meio do gráfico que os ambientes que mais apareceram defeitos 

foram os banheiros e cozinha. Isso ocorreu nesses ambientes por haver uma necessidade 

maior de percepção por parte do executor, como por exemplo na realização do 

rejuntamento, pois este deve estar atento na execução do rejunte do piso para que não 

sobreponha o da parede, já que são de coloração diferente, diminuindo o padrão de 

qualidade do empreendimento.  

4.3.2 RODAPÉS 

Pela vistoria em rodapés foram encontrados os dois tipos de falhas mostrados a 

seguir:  

-  Falhas de rejunte: consiste em rejuntamento com execução inadequada e/ou 

danificado após a execução; 

-  Não uniformidade no assentamento: falta de planicidade no assentamento. 

A Figura 4.5 apresenta o gráfico com o total de falhas relativas aos rodapés.  

 

TOTAL DE FALHAS
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Figura 4.5 – Ocorrência de falhas 
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Figura 4.6 – Distribuição de ambiente por tipo de falhas  

Pelo gráfico se tem que a falha de rejunte foi a parcela majoritária quanto aos 

rodapés, com 82% do total de falhas. Já a falta de uniformidade no assentamento ficou com 

18%, que comparado pode ser uma parcela pequena, mas não deixa de ser significativa. 

No geral as falhas apareceram em todos os ambientes, exceto os banheiros e a 

cozinha, que possuíam revestimento cerâmico em todas as paredes isentos assim de 

rodapé.  
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AMBIENTE
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Figura 4.7 – Ocorrência de falhas por ambiente 
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Figura 4.8 – Distribuição dos tipos de falhas por ambiente 

Todos os dois tipos de falhas encontrados são problemas ligados a má 

execução, indicando assim, falha no controle da qualidade. 

É percebido pelo gráfico acima que não há discrepância de valores quanto a 

comparação entre a quantidade encontrada de cada tipo de falha de um ambiente para 

outro, é possível notar que os ambientes apresentam a mesma estatística que foi 

apresentada no gráfico anterior, uma parcela maior de falha de rejunte, e uma pequena de 

falta de uniformidade no assentamento.     

Já quanto ao total de defeitos, o quarto suíte foi o ambiente que mais apresentou 

falhas, porém não tem nenhuma justificativa plausível que permite levar em consideração 

isso, até por que os valores encontrados nos outros ambientes não são muito diferentes.   

4.3.3 PAREDES 

Quanto a paredes foram identificados os seis tipos de falhas a seguir:  
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-  Falhas de rejunte: consiste em rejuntamento mau executado e/ou danificado 

após  a execução; 

-  Rejunte de parede inadequado próximo ao piso: como no caso de piso cerâmico, 

 esta falha aconteceu quando havia paredes com revestimento cerâmico com 

 rejunte de coloração diferente ao do piso; 

-  Pintura descascada: corresponde a pontos na parede que apresentam 

 descascamento de pintura; 

-  Parede danificada em torno das portas: esta falha é caracterizada pela perda do 

 acabamento da parede nas regiões em torno das portas, podendo ter perda de 

 material e/ou sujeira.  

-  Peça cerâmica danificada: peça cerâmica apresentando trincas, quebras e/ou 

 perda do esmalte. 

-  Falta de acabamento: consiste em pontos na parede que precisam de pintura 

 e/ou acabamento, devido a sujeiras e/ou lascas. 

A Figura 4.9 apresenta o gráfico com o total de falhas relativas às paredes.  

TOTAL DE FALHAS
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Figura 4.9 - Total de falhas em paredes  

Através do gráfico acima, é notado que o problema de acabamento é o principal 

dentre os encontrados nas paredes, totalizando 46%, sendo 6% referente a regiões próximo 
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as portas. Isso ocorreu devido a diversidade de serviços que foram executados após a 

pintura dos apartamentos, como por exemplo, o acabamento nas portas de madeira e o 

rejuntamento de rodapés próximo as portas. 

As demais falhas representam 49%, sendo que a não conformidade do rejunte 

de parede próximo ao piso, com 31%, falha de rejunte, com 16%, peça cerâmica danificada, 

com 5%, e descascamento de pintura, com 2%. 
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Figura 4.10 – Distribuição de ambiente por tipo de falhas 

O problema de peças cerâmicas danificadas nas paredes dos banheiros e 

cozinha/área de serviço, como no caso de piso danificado, se deve principalmente ao 

manuseio inadequado de ferramentas quando na realização de outros serviços, como por 

exemplo, a fixação das portas de madeira.    
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Figura 4.11 – Ocorrência de falhas por ambiente  
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Figura 4.12 – Distribuição dos tipos de falhas por ambiente 

Pelo gráfico nota-se que os ambientes que mais foram quantificados defeitos 

foram os banheiros e a cozinha/área de serviço, aparecendo 630 vezes das 1156 totais. E o 

que é possível perceber é que esses três ambientes têm os gráficos muito parecidos, tendo 

uma parcela bastante significativa referente a problemas de rejuntamento. 
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A não conformidade do rejunte da parede próximo ao piso tem a mesma 

característica do problema relacionado ao rejuntamento do piso nos encontros com paredes. 

Como já mencionado em pisos cerâmicos, por serem de coloração diferente, deve haver 

muito cuidado para que um rejunte não sobreponha o outro, dando aspecto de um serviço 

executado inadequadamente, em que não há controle da qualidade. 

Os demais ambientes que são sala, sacada, circulação, quarto solteiro e quarto 

suíte também apresentam gráficos muito parecidos uns com os outros. O problema de falta 

acabamento é o que mais acontece em todos esses ambientes. 

4.3.4 PORTAS DE MADEIRA 

Na verificação das portas de madeira foram observados três tipos de falhas, 

sendo estas apresentadas abaixo: 

-  Falha de fixação: este defeito consiste em portas que apresentava seus alisares 

 com fixação inadequada e/ou soltos; 

-  Empenamento: corresponde a portas que se desviaram do prumo; 

-  Portas danificadas: consiste em portas que apresentam partes da madeira 

 fragmentada e/ou com rachaduras.  

A figura 4.13 e a figura 4.14 apresentam os gráficos com o total de falhas relativas às 

portas de madeira. 
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Figura 4.13 – Ocorrência de falhas 
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Figura 4.14 – Distribuição de ambiente por tipo de falhas 

Como representado no gráfico da Figura 4.13, a falha de fixação teve maior 

ocorrência que as demais representando 59% do total de falhas, ocorrendo principalmente 

na cozinha / área serviço e no quarto solteiro, sendo que os demais ambientes1 também 

apresentaram uma quantidade significativa deste defeito como mostrado no gráfico da 

figura 4.14. 

Em segundo lugar aparece o problema das portas danificadas com 32%, e a maior 

parte dele aconteceu na porta de entrada da sala. No quarto suíte, quarto solteiro e banheiro 

suíte, as portas danificadas ocorreram em quantidades parecidas, e apareceram e menor 

quantidades nos demais ambientes2. 

A falha caracterizada por empenamento é a que apareceu em menor quantidade 

representando 9% dos defeitos, ocorrendo principalmente no banheiro social. O ambiente 

em que esta falha menos aconteceu foi a sala, e nos demais ambientes3 ela apareceu em 

quantidade mediana. 

                                                 

1
Quando se refere a demais ambientes, não está inclusa a sacada porque nesta não havia porta de madeira, e 
nem a circulação, pois apesar desse ambiente conter a maior parte das portas, estas foram consideradas nos 
outros ambientes os quais a circulação dá acesso.   
2 Idem a consideração da nota anterior 
3 Idem a consideração da nota anterior 
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TOTAL DE DEFEITOS POR AMBIENTE
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Figura 4.15 – Ocorrência de falhas por ambiente 
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Figura 4.16 – Distribuição dos tipos de falhas por ambiente 
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Através dos gráficos das Figura 4.15 e 4.16 é possível observar que as falhas 

em portas de madeira aconteceram em maior quantidade na sala e em menor quantidade no 

quarto suíte, porém em quantidades não muitos distantes, sendo que os demais ambientes 

tiveram ocorrência muito próxima.  

De todos os ambientes analisados a cozinha/área serviço é a que mais aparece 

falha de fixação. Neste ambiente não acontece o defeito de empenamento porque é um 

problema característico de portas e na cozinha/área serviço só havia o portal. A falha 

correspondente a portas danificadas acontece em pequena quantidade nesse ambiente que 

apesar de não ter a porta propriamente dita, havia fragmentações em portais. 

O defeito de falha de fixação também é o mais recorrente no banheiro social, 

quarto solteiro, quarto suíte e banheiro suíte. Em todos estes locais o segundo defeito mais 

significativo foi o problema de portas danificadas. Apesar de aparecer em menor quantidade, 

o empenamento foi observado em todos os ambientes citados. 

A sala apresentou poucos problemas de empenamento e diferente dos 

ambientes já analisados, a falha de fixação ficou em segundo lugar. Portas danificadas foi o 

problema que mais ocorreu na sala. É um fato de grande relevância porque esta é uma falha 

que pode caracterizar retrabalho, pois dependendo do quanto a porta estiver danificada, a 

única medida cabível é a troca. Esta falha aconteceu principalmente próxima as fechaduras 

e dobradiças, locais que chamam ainda mais atenção. 

4.3.5 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

As esquadrias de alumínio também foram avaliadas e nelas detectados os 

seguintes defeitos: 

- Não conformidade no acabamento em torno das esquadria: este defeito 

corresponde a má  execução de pintura e arremates em volta das esquadrias. 

- Funcionamento inadequado em  portas de vidro: se refere ao desnivelamento e a 

falta de prumo. 

- Falha de acessórios e fixação em janelas: se trata de borracha de vedação do vidro 

solta, as trancas com mau funcionamento e moldura das janelas empenadas e/ou 

assentadas inadequadamente. 

As Figuras 4.17 e 4.18 apresentam os gráficos com o total de falhas relativas às 

esquadrias de alumínio.  
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Figura 4.17 – Ocorrência de falhas 
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Figura 4.18 – Distribuição de ambiente por tipo de falhas 

O gráfico da Figura 4.17 mostra que a não conformidade no acabamento em 

torno das esquadrias é o mais recorrente, acontecendo em 45% dos casos seguido de 39% 
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de mau funcionamento em portas de vidro e 16% de falhas de acessórios e fixação em 

janelas. 

Apesar de estar em segundo lugar o problema de mau funcionamento em portas 

de vidro é a falha mais relevante pelo fato de só haver porta de vidro na sala e ainda sim, a 

quantidade verificada desta falha se aproxima da quantificação de não conformidade no 

acabamento em torno das esquadrias, que foi um problema possível de ser verificado em 

todos os ambientes como apresenta o gráfico da figura 4.18, com exceção do banheiro 

social que possuía ventilação por exaustão e da circulação. 

O quarto solteiro e o quarto suíte foram os ambientes que mais apresentaram 

problemas não conformidade de acabamento em torno das esquadrias. Os demais 

ambientes também apresentaram este defeito, só que em menor quantidade. 

A falha de acessórios e fixação em janelas ocorreu em todos os ambientes que 

possuíam janelas, porém em quantidades pequenas e próximas. 
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Figura 4.19 - Ocorrência de falhas por ambiente 
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Figura 4.20 – Distribuição dos tipos de falhas por ambiente 

A partir do gráfico das Figuras 4.19 e 4.20 pode-se observar que a sala foi onde 

mais apareceu defeito sendo que dos 99 defeitos observados na sala, 96 foram de  

funcionamento inadequado em portas de vidro e os 3 restantes foi a não conformidade de  

acabamento em torno das esquadrias. 

Os quartos também apresentaram quantidade considerável de defeitos tendo 

estatísticas muito parecidas com a maior parte de defeitos sendo o de não conformidade de 

acabamento em torno das esquadrias. Na cozinha/área de serviço aconteceu o inverso dos 

quartos, apresentando em sua maioria o problema de falhas de acessórios e fixação em 

janelas, só que em quantidade inferior à quantificada naqueles ambientes. 

O gráfico também mostra que na sacada o único defeito ocorrido foi o de não 

conformidade de acabamento em torno das esquadrias, e em pequena quantidade. Isto 

ocorre porque neste local não há janelas e o problema da porta de vidro foi quantificado na 

sala. 

4.3.5 FORRO DE GESSO 

Ao verificar o forro de gesso, foram observados os três defeitos que seguem: 
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-  Falha de acabamento e arremates: consiste em acabamento inadequado no 

gesso em torno das tampas de inspeção de registros, exaustor e no encontro com a 

 parede; 

-  Placas quebradas: corresponde a placas que apresentavam quebras e/ou trincas; 

-  Manchas: esta falha se caracteriza pelo aparecimento de manchas amareladas 

 no forro e até mesmo sujeira. 

A Figura 4.21 apresenta o gráfico com o total de falhas relativas aos forros de gesso.  

TOTAL DE FALHAS

84%

2%
14%

Falha de acabamento e arremates

Placas quebradas

Manchas

 

Figura 4.21 – Ocorrência de falhas 
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Figura 4.22 – Distribuição de ambiente por tipo de falhas  
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Com base no gráfico da figura 4.21 pode-se afirmar que a grande maioria dos 

defeitos apresentados em forro de gesso foi a falha de acabamento e arremates com 84% 

da quantidade total. Sendo que os outros 16% ficou distribuídos em 14% de manchas e 

apenas 2% de quebras. 

Observando detalhadamente o gráfico da figura 4.22 percebe-se que a falha de 

acabamento e arremates aconteceu mais no banheiro social, banheiro suíte e cozinha. Isso 

ocorreu porque nestes ambientes além de aparecer o problema de não conformidade no 

acabamento  próximo as paredes, são nestes ambientes que havia a abertura para inspeção 

em registros. A sala não apresentou este problema e os demais ambientes teve uma 

pequena quantidade desta falha. 

Apenas a cozinha, o banheiro suíte e o banheiro social é que apresentaram 

problemas de quebras devido a alguns ajustes que foram necessários acontecer nas 

tubulações presentes nestes locais. 

As manchas ocorreram em todos ambientes sendo que os mais prejudicados 

foram a cozinha e o banheiro suíte e o banheiro social. 

Utilizando os dados do gráfico da Figura 4.23 para melhor analisar as falhas, é 

possível observar que os banheiros, social e suíte e a cozinha são os locais mais 

prejudicados com as falhas detectadas no forro de gesso. 
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Figura 4.23 - Ocorrência de falhas por ambiente 
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Figura 4.24 – Distribuição dos tipos de falhas por ambiente 

Como já foi dito anteriormente o que fez com que estes ambientes tornassem 

mais propícios à falhas foi o fato de neles estarem os acessos aos registros e também 

serem locais onde se encontram tubulações que necessitando de algum reparo após a 

execução do forro provocou as quebras das placas. A figura 4.24 possibilita observara ainda 

que nestes ambientes existem maior ocorrência de manchas, que foram causadas 

provavelmente por água oriunda de algum vazamento. 

Em relação aos demais ambientes os defeitos encontrados foram em pequenas 

quantidades e correspondem principalmente a falha de acabamento e arremates, com 

exceção da sala sendo que as manhas também ocorreram nestes locais. 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se com a análise de dados obtidos que ocorreram muitas falhas. Esse 

fator é extremamente importante, principalmente por se tratar de um imóvel em fase de 

entrega, o que implica na insatisfação do cliente. Além disso, tantas falhas geram custos 

adicionais indesejáveis, já que na hora de receber seu imóvel o cliente irá solicitar a 

correção das mesmas, gerando pendências que se acumulam, dificultando a etapa de 

entrega dos apartamentos.  
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As análises gráficas das falhas encontradas apontam para dois tipos de 

problemas. Um deles é a falha propriamente dita, causada por dois possíveis fatores, que 

podem ou não ocorrer simultaneamente, que são: a falta de treinamento do executor e a 

falta de adequação ao projeto. O outro problema é o retrabalho, caracterizado por serviços 

que foram executados em conformidade, mas que sofreram danos posteriores provocados 

por outras equipes de trabalho. Algumas das falhas verificadas nesta pesquisa caracterizam 

essas causas, e serão comentadas um pouco mais. 

A falha de rejunte é um bom exemplo. Foi encontrada em grande quantidade, 

em pisos, paredes, próximo a ralos e rodapés, e é um problema nitidamente ligado a má 

execução. Esse problema pode indicar a falta de habilidade do executor e/ou falha no 

controle de qualidade na verificação dos serviços. Essas duas verificações mostram que o 

ciclo PDCA foi quebrado na etapa Do, que corresponde a etapa de execução. Esta etapa só 

funciona se for completa, ou seja, se houver capacitação e treinamento das equipes de 

trabalho antes de se executar o serviço e ainda haver monitoramento e coleta de dados, 

para que a partir destes se obtenham indicadores que demonstrem a falha no momento 

oportuno. A partir desta verificação poderia ser exigida uma melhoria na execução dos 

processos o que caminharia para o fim dessas falhas não deixando que o problema se 

arrastasse até a conclusão da obra.     

A falha de acabamento e arremates no forro de gesso em torno das tampas de 

inspeção dos registros e no encontro com as paredes é um problema que confirma a falta de 

adequação ao projeto. Situações como estas deveriam ter sido corrigidas em fase de projeto 

onde o custo é muito menor. O fato das tampas de inspeção dos registros se localizarem no 

teto, além de dificultarem o acesso ao registro e não ter uma boa estética, ainda não facilita 

o acabamento final, impossibilitando bons arremates.  

A não conformidade no acabamento próximo as paredes ocorrido pelo diferente 

comportamento entre o gesso e alvenaria no que se refere a movimentação, seria facilmente 

resolvido com confecção de tabicas. Problemas como estes mostram que o ciclo do PDCA 

rompeu já na primeira fase, o Plan. A equipe envolvida com os projetos não conseguiu ter 

uma visão ampla das metas que deveriam ser alcançadas com o mesmo. Quando um 

projeto é executado, não pode simplesmente visar as necessidades primárias a qual ele se 

destina, ele deve ser funcional e conquistar o cliente também pela beleza e a durabilidade. 

Sem esta percepção não é possível localizar os problemas que podem vir a ocorrer e 

estabelecer as metas necessárias de serem alcançadas. Com esta análise constata-se que 

não houve um planejamento eficaz. 
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As paredes em torno das portas e as peças cerâmicas danificadas tanto nas 

paredes quanto no piso, evidenciam a questão do retrabalho mencionado anteriormente. No 

assentamento das portas de madeira o executor não foi cauteloso e acabou provocando 

danos em elementos que antes estavam íntegros, devido o manuseio inadequado das 

ferramentas. É sabido que este serviço foi terceirizado, nesse caso é difícil manter o controle 

da qualidade, porém não é a primeira vez que a empresa faz parceria com esta empreiteira 

e em outras prestações de serviços não ocorreram tantas falhas. Seria o caso então de 

chamar o empreiteiro e expor os problemas para tentar solucioná-los. E mais uma vez fica 

provado que o ciclo PDCA foi rompido na etapa Do como no caso dos rejuntes mencionado 

anteriormente, pois poderia ter sido minimizado se houvesse uma verificação efetiva que 

apontasse o problema no primeiro momento, para que fosse exigido ao empreiteiro uma 

atitude que sanasse o problema.  

O ciclo PDCA se trata da melhoria contínua no qual não se deve evitar falhas, 

retrabalhos ou esperas, e se faz necessário que as atividades sejam executadas uma única 

vez e no menor tempo possível, afim de que não ocorram desperdícios irrecuperáveis de 

tempo e materiais. Todas as falhas abordadas neste capítulo demonstram que a quebra do 

ciclo na maioria delas aconteceu na etapa Do, mas independente da etapa interrompida, o 

rompimento do ciclo não possibilita a melhoria contínua que ele propõe.   
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5. CONCLUSÕES 

5.1 CONCLUSÕES 

No setor da construção civil cada vez mais tem crescido o número de empresas 

que procuram por melhorias da qualidade em seus serviços e produtos. A partir da revisão 

bibliográfica realizada, foi observado que de certo modo as empresas possuem motivos 

semelhantes para a obtenção das certificações, elas enfrentam geralmente as mesmas 

dificuldades e obtêm os mesmos benefícios. O fato é que muitas empresas preocupam-se 

mais com a parte burocrática do sistema do que com a busca da melhoria contínua, fazendo 

com que os sistemas de gestão da qualidade não funcionem de maneira efetiva.  

A proposta deste trabalho era conduzir um estudo de caso dentro de uma 

empresa certificada, que desse suporte para elaboração de futuras diretrizes gerenciais por 

meio de investigação de falhas da qualidade, com intuito de melhorar os processos 

construtivos. Para que essa proposta fosse alcançada, foram realizadas vistorias nos 

apartamentos do empreendimento em sua fase de entrega, obtendo dessa forma dados 

referentes às falhas identificadas. Esses dados foram analisados e investigados, e deles 

foram extraídas algumas propostas para futuras diretrizes, conforme visto no capítulo 

anterior, que poderão ser utilizadas em outras obras a fim de que eventuais falhas não se 

repitam. 

Dentro da proposta, o trabalho alcançou o objetivo, como mostrado no parágrafo 

anterior. A pesquisa sendo realizada numa empresa já certificada, mesmo com todo sistema 

de gestão da qualidade em funcionamento, revelou inconsistências evidentes no processo. 

Dessa forma, ficou clara a importância de não somente ter um sistema de gestão da 

qualidade incorporado a sua empresa, mas tê-lo de maneira que controle de fato seus 

processos em todas as etapas, resultando no correto funcionamento do ciclo PDCA.    

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho, no qual foi utilizado pesquisa de caráter exploratório, 

foi possível definir os problemas e formular hipóteses com precisão através de uma 

investigação detalhada. 
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As principais dificuldades encontradas foram na obtenção e organização dos 

dados. Para obtenção dos dados de forma real, foi necessário fazer uma vistoria detalhada 

de cada apartamento do empreendimento, totalizando 216 apartamentos vistoriados. De 

posse desses dados, foi preciso organizá-los de maneira favorável ao entendimento de 

algumas particularidades, como a predominância de uma determinada falha num ambiente, 

a fim de chegar às possíveis causas. 

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 Neste trabalho foi feita uma investigação no geral de falhas que ocorreram num 

empreendimento em sua fase de entrega. Como sugestão para trabalhos futuros, seria 

interessante estudar e analisar cada falha separadamente por meio de uma investigação 

apurada, a fim de descobrir onde se encontra efetivamente a causa do problema em cada 

caso. 

Outro tema a ser explorado seriam patologias relacionadas a alguns tipos de 

falhas, como o caso da falha de rejunte, que no caso de áreas molhadas, como os 

banheiros, são propensas a infiltrações futuras, oferecendo grande prejuízo para a 

construtora.   
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APÊNDICE 1 - QUANTIFICAÇÃO DE FALHAS 

 Quantificação de falhas detectadas em vistoria final da obra 

 
Identificação do 

imóvel AP – 1 AP - 2 AP- 3 SUB-TOTAL 

 
AMBIENTE 
 

 FALHA 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Falha de rejunte                                                                 

Acabamento grosseiro 
em ralos                                                                 

Falha de rejunte em ralos 
e cx. Sifonadas                                                                 
Não conformidade em 
rejunte de piso próx.  
Paredes                                                                 P

IS
O
 C
E
R
Â
M
IC
O
 

Piso danificado                                                                 

Falha de rejunte                                                                 

R
O
D
A
P
É
 

Falta de uniformidade no 
assentamento                                                                 

Falha de rejunte                                                                   
Não conformidade em 
rejunte de parede próx. 
Piso                                                                 

Descascamento de 
pintura                                                                 

Acabamento em torno 
das portas                                                                 

Peça danificada                                                                 

P
A
R
E
D
E
S
 

Acabamento                                                                 

Falha de fixação                                                                  

Empenamento                                                                  

P
O
R
T
A
 D
E
 

M
A
D
E
IR
A
 

Portas danificadas                                                                 
Não conformidade no 
acabamento em torno 
das esquadrias                                                                 
Funcionamento 
inadequado de portas de 
vidro                                                                 

E
S
Q
U
A
D
R
IA
 D
E
 

A
L
U
M
ÍN
IO
 

Falhas de acessórios e 
fixação em janelas                                                                 

Falha de acabamento e 
arremates                                                                 

Placas quebradas                                                                 

F
O
R
R
O
 D
E
 

G
E
S
S
O
 

Manchas                                                                 

1
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